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Agenda 

• Profu - Överblick avfall och energi 
• Bristaverket  - Teknik och miljö 
• Ragnsells - Restprodukter 
• Vår idé om ett energisystem baserat på återvinning och förnybart 
• Diskussion 
• Rundvandring 
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Fjärrvärme i Storstockholm 

 • Nordvästra 
fjärrvärmesystemet 
Hässelbysystemet 

•Längd:   145 km  

•Volym:   21.000 m3 

•Kammare:   400 st 

 

Bristasystemet 
•Längd:     91 km  

•Volum:   16.000 m3 

•Kammare:   280 st 
 



Korta Fakta – Brista2 

 
 
Installerad effekt 20 MW el 
   60 MW värme 
 
Årlig produktion 120 GWh el 
   490 GWh värme 
 
Ångdata  60 bar 
   415 ºC 
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Huvudleverantörer 

Panna  Martin GmbH 

Turbin  Siemens GmBH 

Rökgasrening Alstom Power 

Bränslekranar Konecranes AB 

Elsystem ABB/Goodtech 

Styrsystem ABB 

DH pumps Sultzer 
 



Panna 2  
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Heat / Ulf Wikström 6 

Planerad våtmark  
vid kraftvärmeverket i Brista 
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Heat / Ulf Wikström 8 

Steningeviken 

Kvicksilverbalans 

Lufttillförsel 
Steningeviken 

RKG-årsutsläpp från Brista, 
utan rening i våtmark 

Hg: 0,0012- 0,0 Xµg/l 

Skarven 

k Våtmark 
Med 25 % 
reduktion 

Märstaån Hg: 40-
120 g/år 

 
  

Hg: 6 g/år 

DV Hg: 700 
g/år 

Luftdeposition av Hg över Stockholm är 10 
µg/m2/år. Mälarvikarna Ekoln och Skarven har 
en area av c:a 94 km2 vilket innebär en 
tillförsel av Hg på 940 g/år. Bristas tillförsel till 
vatten motsvarar 2,5 % av luftdepositionen. 

   Med. o miniflöde: 420  resp. 200 L/s 

Förväntade utsläpp av 
Hg utan rening i våtmark 



Från koks och ved… 
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…till fjärrvärme 



Tillförd energi i Fortum Värmes totala produktion 2013 
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Tillförd energi i fjärrvärmeproduktionen 2013 
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Kundernas klimatavtryck ska minska med vår hjälp 
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Källa:  
SEI/Cogito ”Global miljöpåverkan och lokala fotavtryck”  
Naturvårdsverket ”Konsumtionens klimatpåverkan 



På med ledartröjan 

• Fortsatt integrationen av 
fjärrvärmenäten 

• Utveckla produktionssamverkan med 
andra energibolag 

• Omhänderta spillvärme från industrin,  
• Ersätta kolkraftvärmeverket i Värtan 

med produktion utan klimatpåverkan.  
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Visionen är att realisera detta senast 
år 2030.  
 
Ambitionen är nå målet väsentligt 
tidigare än så. 



Ta tillvara på energi som annars går till spillo 
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Den enes avfall och energiförluster blir värdefull energi för andra  

Idag består fjärrvärmeproduktionen  
• Merparten av sol, vind och vatten 
• En betydande del  av bioenergi med spillvärme i avloppsvatten & 

energi som är bunden i brännbart avfall. 
• Återstående fossila energi kol i Värtaverket. 

Visionen är att senast 2030  
• Integrera och optimera ett storskaligt fjärrvärmenät. 
• Genom Öppen fjärrvärme öka spillvärmens andel  
• Ökad andel tillförd förnybar och återvunnen energi 
• Avveckling av fossila bränslet kol  



Vi gör stadens energisystem mer hållbart 
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Energi ur avfall och restprodukter 
1. Energiproduktion med avfallsbaserade 

bränslen och restprodukter 
2. Organiskt avfall rötas för biogas och 

kretslopp av näringsämnen 
3. Metaller och fosfor återvinns ur slagg 

och aska  

Återvinning och effektiv användning av resurser 
4. Öppen Fjärrvärme ökar integrationen mellan kunder som har värmeöverskott och 

fjärrvärmesystemet 
5. Cool Village för storskalig värmeåtervinning från serverhallar 
6. Smarta nät med energilagring för utjämning mellan dygn och säsonger  
7. Kraftvärme så att energisystemet totalt sett ger överskott av grön el  
8. Sammankoppling av fjärrvärmenät  för optimering av resurser minskar även behovet av 

nya pannor 
9. Utvecklade tjänster för kundernas effektiviseringsarbete 

Förnybart 
10. Solenergi ur havet genom 

värmepumpar 
11. El från bio- vind-  och vattenkraft  

driver våra system  
12. Biobränslen i form av restprodukter 

från skog och skogsindustri, 
bioaskan återförs 

13. Alla produktionsfordon drivs med 
förnybar energi 



100 % biobränsle i nytt kraftvärmeverk i Värtaverket 

• Biobränslen omvandlas till 750 GWh  
el och 1700 GWh värme – motsvarar 
uppvärmningen av cirka 190 000 
lägenheter. 

• Minskar koldioxidutsläppen i 
Stockholm med 126 000 ton per år – 
motsvarar vad vägtrafiken i Stockholm 
släpper ut under 1,5 månader. 

• Minskar Europas koldioxidutsläpp  
med 650 000 ton per år. 

• Sysselsätter 800–1 000 personer 
under byggtiden 2013–2016. 
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Energi som annars skulle gå förlorad 



Överskottsvärmen från datahallar i Stockholm är 500 GWh –
motsvarar värme och varmvatten till 57 000 lägenheter 
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Bahnhof  Pionen 
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Tack! 
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